
עולם התרבות

נגישות

מתודה 
כתבת "דרך לא סלולה" עם עידן חביב 	 
padlet – עבודה עם לוח שיתופי על מיפוי "המסלול" שאנשים צריכים לעבור בכדי להגיע להופעה.	 
דיון	 

הכנות נדרשות
כתבה "דרך לא סלולה" עם עידן חביב – מוכנה לצפייה	 
לוח פדלט מוכן לשליחה )הוראות להכנת הלוח קיימות בנספחים(	 
פלאפונים עם וואטסאפ לתלמידים עם וואטסאפ	 

מהלך
נפתח בשאלה: "איזה כיף ללכת להופעות, לשמוע את הזמרים או את הסטנדאפיסטים שאנחנו . 1

אוהבים נכון? " 
נסביר: היכולת שלנו להגיע להופעה / הצגה / אירוע אחר ולהנות ממנה היא ברורה מאליה לרובנו, . 2

אבל יש כאלה שאצלם היכולת הזו לא ממש ברורה מאליה והם מתקשים להגיע לאירועי תרבות 
למיניהם.

נקרין את הכתבה "דרך לא סלולה עם עידן חביב " . 3
בסיום הכתבה נשאל את התלמידים מה הם חושבים על מה שעידן דיבר בסרטון... האם חשבו פעם . 4

על הסוגייה הזאת?
נסביר לתלמידים כי מיד ישלח אליהם קישור לפדלט – לוח שיתופי שמופיע בו )פחות או יותר( . 5

 המסלול שאדם עובר כשהוא צריך להגיע להופעה/ קולנוע / הצגה או אירוע תרבותי אחר. 
כל אחד מהתלמידים צריך להוסיף באמצעות פתקיות בפדלדט )פוסטים( מה יעזור לאדם החי עם 

מוגבלות לצלוח את כל אחד מהשלבים? איזו הנגשה תסייע לו? ) ישנו נספח עם הוראות לתלמידים(
נשלח את הקישור לפדלט בקבוצת הוואטספ ונבקש מהתלמידים להתחיל בעבודה ) 5-10 דק'(. 6
בסיום, נפתח את הלוח ונקרין אותו על המסך. יחד עם התלמידים נתייחס לנקודות שהם העלו בכל . 7

 אחד מהשלבים.
 ** לשימוש המורה – להלן נקודות התייחסות לכל אחד מהשלבים וליצירת הדיון:

 חניה - חניות נגישות )שקל להגיע אליהן, קרובות למקום, עם רמפה לידם וכדומה."
כניסה - כניסה נגישה )ללא מדרגות(, קופת כרטיסים נגישה ומותאמת לכיסא גלגלים, אינטרקום 

 ללקויי שמיעה ועוד..
הגעה לכיסא והתיישבות - מעברים נגישים, מדרגות באולם עם מאחזי יד, מקומות ישיבה מותאמים 

 לכיסאות גלגלים בזווית צפייה נוחה, לאפשר כניסת כלבי נחייה וחיות שירות ועוד.
הופעה - אוזניות או מערכת עזר אחרת לטובת לקויי שמיעה, אוזניות שדרכן מתואר מה שקורה על 

 הבמה לטובת עיוורים, בהקרנת סרטים, קיימת חובת הצגת כתוביות.וכו...
בין לבין - שירותי נכים, מזנונים נגישים ומונמכים, כולל קופה עם לולאת השראה.

סיכום
אנשים שחיים עם מוגבלות בישראל מהווים 17% מכלל האוכלוסייה. מגיע להם להנות מכל אירועי . 8

התרבות שאנחנו נהנים מהם ולהשתלב בכל האספקטים של הקהילה והחברה. הנגישות שדיברנו 
עליה השיעור היא חלק מאוד מאוד חשוב בתהליך הזה!


